Cineclub

GARBÍ
Malgrat de Mar

Temporada 2019-20 · Segon quadrimestre

diUMeNge 23 de FeBrer / 18 h

diUMeNge 29 de MarÇ / 18 h

Ernest, un ós enorme, acull a casa seva
la petita Celestine, una rateta òrfena que
s’ha escapat del món subterrani dels
rosegadors. Una pel·lícula d’aventures
entranyable i delicada que ja s’ha convertit
en un clàssic modern del cinema infantil.

Al París de la Belle Époque, Dilili investiga
una sèrie de misterioses desaparicions en
companyia del seu amic Orel. El mag del
color, Michel Ocelot, posa la seva preciosista animació al servei d’una aventura
divulgativa amb un irresistible aire naïf.

diUMeNge 19 d’aBril / 18 h

diUMeNge 17 de Maig / 18 h

Pel•lícula que planteja el problema de la
gentrificació als més petits amb fantasia i
imaginació, i que ens mostra la força de la
unió per poder defensar causes comunes.

Adaptació de l’obra de Roald Dahl, que
recupera personatges i relats clàssics,
els refà i hi introdueix girs enginyosos,
sorprenents i rabiosament actuals.

erNeSt i CeleStiNe

JaCOB, MiMi i elS
gOSSOS del Barri

dilili a ParÍS

la revOlta
delS CONteS

Divendres 14 dE FEBRER / 22 h

RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS
Céline Sciamma. FRANÇA, 2019
Títol original:
Portrait de la jeune
fille en feu.
Direcció i guió:
Céline Sciamma.
Fotografia:
Claire Mathon.
Música:
Para One i
Arthur Simonini.
Intèrprets:
Noémie Merlant,
Adèle Haenel,
Luàna Bajrami, Valeria
Golino, Cécile Morel.
Durada: 120 min.
Idiomes: francès
i italià.
Subtítols: Vose.
Format: 1.85:1
Cannes 2019:
Millor guió.
EFA 2019:
Millor guió.

A la França del segle XVIII, la Marianne és una
pintora que rep un encàrrec molt especial: el
retrat de la jove Heloïse. No ho tindrà fàcil. La
noia es nega que la pintin, ja que el quadre servirà per confirmar el seu matrimoni de conveniència. Per aquest motiu la Marianne ho haurà
de fer d’amagat, observant-la de dia i treballant
de nit a la llum de les espelmes.
Sense música i sense homes, la directora Céline Sciamma només necessita la delicadesa
d’una mirada, d’un silenci, d’una llum o d’una
pinzellada de color per emocionar l’espectador,
que assisteix meravellat a un relat passional
i melancòlic, una de les històries d’amor més
magnètiques dels últims temps. Àmpliament
valorada als circuits internacionals, visualment
hipnòtica, sensible i subtil a l’hora, pur amor i
pur cinema.

Divendres 28 DE FEBRER / 22 h

O QUE ARDE
Oliver Laxe. ESPANYA, 2019
Títol original:
O que arde.
Direcció:
Oliver Laxe.
Guió: Santiago Filloli
Oliver Laxe.
Fotografia:
Mauro Herce.
Intèrprets:
Amador Arias,
Benedicta Sánchez.
Durada: 89 min.
Idioma: gallec i castellà.
Format: 1.85:1

Cannes (2019):
Un Certain Regard
Premi del jurat.

L’Amador torna a casa després de complir
condemna per haver provocat un incendi. La
seva mare i ell tornaran a viure junts en un petit
poble de les muntanyes de Galícia, on cuiden
vaques. En un principi, els veïns no s’hi acosten
gaire, però tot canviarà quan, de cop, es desperta el foc d’un incendi.
Amb el relat d’un piròman que torna a casa,
Olivier Laxe ha encès Europa gràcies a la seva
mirada poètica sobre la Galícia rural i els seus
habitants. Una obra superior, amb un inici xocant i un desenvolupament que ens acosta, a
poc a poc, als retalls d’una vida congelada en un
indret on sembla que el temps no passi. Laxe
ens ensenya uns personatges callats i tranquils,
que amaguen les seves emocions i es dediquen
simplement a estar al seu lloc. Però de la mateixa manera que el bosc que s’encén de cop,
també ho fan les passions humanes.

AMERICANA
FILM FEST

Per segon any podrem gaudir
al Cineclub Garbí de dues de
les pel•lícules que es veuran a
l’Americana, el festival de cinema
independent nord-americà, que
aquest any celebra la seva 7a edició
del 3 al 8 de març a Barcelona.

diveNdreS 13 de MarÇ / 22 h

SaiNt FraNCeS
alex thompson. EUA, 2019
La Bridget té 34 anys i fa mesos que està
desesperada buscant una feina. Després
d’avortar d’un embaràs no desitjat, troba feina
com a cangur de la brillant i inquieta Frances,
amb la qual establirà una curiosa amistat.
Pel·lícula guanyadora del premi del públic i del
premi especial del jurat al prestigiós festival
South by Southwest.

diSSaBte 14 de MarÇ / 22 h

tHe art OF SelF-deFeNSe
riley Stearns. EUA, 2019
Una nit en Casey és agredit al carrer i decideix
inscriure’s en una escola de karate dirigida
per un misteriós i carismàtic sensei. A poc a
poc va agafant confiança en si mateix, però
també descobreix un món una mica sinistre
de fratenitat, violència i hipermasculinitat.
Comèdia negra protagonitzada per Jesse
eisenberg i Imogen Poots.

Divendres 27 dE MARÇ / 22 h

LA VERDAD
Hirokazu Koreeda. FRANÇA I JAPÓ, 2019
Títol original:
La vérité.
Direcció:
Hirokazu Koreeda.
Guió:
Hirokazu Koreeda
i Léa Le Dimna.
Fotografia:
Eric Gautier.
Música:
Alexei Aigui.
Intèrprets:
Catherine Deneuve,
Juliette Binoche, Ethan
Hawke, Clémentine
Grenier, Manon Clavel,
Alain Libolt, Christian
Crahay, Roger Van
Hool, Ludivine Sagnier.
Durada: 106 min.
Idiomes: francès
i anglès.
Subtítols: Vose.
Format: 1.85:1

La Lumir viatja a París amb la seva família per
reunir-se amb la seva mare, una de les grans
dives del cinema francès. No tenen una relació
especialment bona, i la trobada servirà per
intentar rentar els draps més bruts de les seves vides.
Hi havia molta expectació per la nova obra del
prolífic Hirokazu Koreeda, després de meravellar el món del cinema amb les seves pel·lícules
anteriors. A més, aquest cop amb producció
francesa i actors de la talla de Catherine Deneuve, Juliette Binoche i Ethan Hawke. I el cert
és que el director japonès no defrauda. Com
a especialista en famílies, Koreeda fa un pas
més i trasllada la família a un univers on realitat
i ficció queden barrejades pel cinema dins del
cinema. Però sense perdre la perspectiva ens
conjuga la seva mirada més personal amb la
millor sensibilitat del cinema francès.

Divendres 17 d’ABRIL / 22 h

EL OFICIAL Y EL ESPÍA
Roman Polanski. FRANÇA, 2019
Títol original: J’accuse.
Direcció: Roman
Polanski. Guió:
Roman Polanski
i Robert Harris.
Fotografia: Pawel
Edelman. Música:
Alexandre Desplat.
Intèrprets:
Jean Dujardin, Louis
Garrel, Emmanuelle
Seigner, Grégory
Gadebois, Hervé Pierre,
Wladimir Yordanoff,
Didier Sandre, Melvil
Poupaud, Eric Ruf,
Mathieu Amalric.
Durada: 126 min.
Idiomes: francès.
Subtítols: Vose.
Format: 1.85:1
Venècia 2019:
Gran premi del
jurat i premi
FIPRESCI

El Capità Alfred Dreyfus és degradat per espiar
per Alemanya i condemnat a cadena perpètua.
Entre els testimonis de la seva humiliació hi ha
Georges Picquart, que, quan descobreix que els
alemanys segueixen rebent informació secreta,
es veu embolicat en un laberint perillós d’engany i corrupció que el posa en perill.
Polanski recupera el cas Dreyfus, denunciat per
Émile Zola en el seu famós article J’accuse. I es
posa al servei de la història, sense efectismes
ni distraccions estilístiques. Aquest rigor i detallisme sembla amagar la intenció de l’autor de
passar comptes personals amb el present, però
realment el film funciona sol perquè és com un
d’aquells grans clàssics del segle XX. Amb una
senzilla posada en escena, una eficaç ambientació i unes memorables interpretacions, Polanski
aconsegueix una altra monumental pel·lícula
només a l’abast d’un gran mestre.

Divendres1 DE MAIG / 22 h

Letters to Paul Morrissey
Armand Rovira. ESPANYA, 2018
Direcció:
Armand Rovira.
Guió:
Saida Benzal
i Armand Rovira.
Fotografia:
Edu Biurrun.
Música: The Youth.
Intèrprets:
Xavi Sáez, Almar G.
Sato, María Fajula,
Joe Dallesandro,
Saida Benzal,
Agnès Llobet,
Andrea Carballo,
Esteban Torres.
Durada: 78 min.
Idiomes: alemany,
japonès, anglès i
castellà.
Subtítols: Vose.
Format: 1.33:1
D’A (2019):
Premi Movistar +

SESSIÓ PRESENTADA PER ARMAND Rovira,
DIRECTOR DE LA PEL·LÍCULA
Drogues, vampirisme, crisis existencials i melodies d’altres temps marquen les vides de
diferents personatges: un sex symbol del cinema
underground, dos amants maleïts, un home
buscant la salvació, una actriu sense èxit i una
japonesa amb una misteriosa malaltia. Són cinc
històries aparentment independents, que guarden entre si una curiosa relació: Paul Morrissey,
director de cinema i col·laborador de la Factory
de Andy Warhol.
La pel·lícula ret homenatge a Paul Morrissey i al
cinema d’avanguardia, i que alhora es pregunta
per la vigència d’aquell llegat. Rodada en 16 mm
i en blanc i negre, és un exercici enlluernador
i fascinant de cinema artesanal, de literatura i
música fetes imatges.

DA

FILM
FEST
IVAL

divendres 15 de maig a les 22 h
dissabte 16 de Maig a les 22 h
Aquesta temporada podrem tornar a gaudir
de dues de les pel·lícules que es veuran al
D’A Film Festival, un certamen que se celebra
del 30 d’abril al 10 de maig a Barcelona, i que
aposta pel cinema d’autor amb la combinació
de pel·lícules de directors reconeguts amb una
selecció del millor cinema dels nous talents.
Les pel·lícules que es projectaran a
Malgrat de Mar encara estan per definir ja
que la programació del Festival encara no està
tancada en el moment d’editar aquest llibret.

Divendres 5 de juny / 22 h

THE FAREWELL
Lulu Wang. EUA, 2019
Títol original:
The Farewell.
Direcció i guió:
Lulu Wang.
Fotografia:
Anna Franquesa
Solano.
Música:
Alex Weston.
Intèrprets:
Awkwafina,
Tzi Ma, Jim Liu,
Gil Perez-Abraham,
Diana Lin, Yongbo
Jiang, Shuzhen Zhou.
Durada: 100 min.
Idiomes: mandarí,
anglès i japonès.
Subtítols: Vose.
Format: 2.35:1

Globus d’Or 2020:
Millor actriu
de comèdia

La Billi, nascuda a la Xina però criada als Estats
Units, torna a contracor a Changchun i descobreix que tota la família sap que, a la seva estimada matriarca, la Nai-Nai, li queden setmanes
de vida. I a més han decidit no explicar-ho a
l’anciana.
L’any cinematogràfic ha de tenir sempre una
gran comèdia indie nord-americana, i 2019 ha
estat l’any de The Farewell. Amb aquesta petita gran obra sobre relacions familiars i xocs
culturals, Lulu Wang s’ha colat als principals
premis internacionals demostrant el mateix que
les altres grans comèdies indies made in USA:
que amb una aparent senzillesa és possible
acostar-se als temes més importants i també als
més petits. I és possible aconseguir l’emoció i el
riure de l’espectador, tot a l’hora, amb la ironia
i la melancolia d’una autora a seguir en els propers anys.

SeSSiONS eSPeCialS

COL·LABORACIONS AMB ENTITATS
diveNdreS 21 de FeBrer / 19 h

PreMiS vOC

MOStra d’aUdiOviSUal eN CatalÀ
VOC (Versió Original en Català) és una
mostra de cinema i audiovisual en llengua
catalana que tindrà lloc en diverses
poblacions de Catalunya durant el mes de
febrer. els premis VOC volen reconèixer
els millors curtmetratges, websèries,
videoblogs i altres nous formats realitzats
originalment en català i incentivar la
creació de nous continguts.

SESSIÓ GRATUÏTA

OrgaNitZa: ÒMNiUM CUltUral alt MareSMe

diSSaBte 21 de MarÇ / 19 h

CiNeMa de MUNtaNYa
Projecció de pel·lícules premiades en
el 37è Festival BBVA de Cinema de
Muntanya de Torelló, celebrat el passat
mes de novembre. el festival és un
dels més prestigiosos del món sobre el
cinema de muntanya i natura.

OrgaNitZa: grUP eXCUrSiONiSta MalgrateNC
SESSIÓ GRATUÏTA

PrOgraMaCiÓ
Segon quadrimestre 2019-20

14.02.20
28.02.20
13.03.20
14.03.20
27.03.20
17.04.20
01.05.20
15.05.20
16.05.20
05.06.20

retratO de UNa MUJer eN llaMaS
lO QUe arde
aMeriCaNa FilM FeSt
aMeriCaNa FilM FeSt
la verdad
el OFiCial Y el eSPÍa
letterS tO PaUl MOrriSSeY
d’a FilM FeStival
d’a FilM FeStival
tHe FareWell

LLOC DE LES SESSIONS:
Centre Cultural de Malgrat de Mar (C/ Carme, 26)
Les pel·lícules seran projectades en versió original
amb subtítols. Si existeix la opció de subtítols en
català es passarà en aquesta versió.

www.cineclubgarbi.cat
info@cineclubgarbi.cat

L’activitat del Cineclub Garbí
compta amb el suport de
l’Ajuntament de Malgrat
de Mar que subvenciona
parcialment la temporada.

